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Hoe een ezel een leven redde…
MENSEN KUNNEN IN TANZANIA NIET ZONDER EZELS,  
EZELS KUNNEN NIET ZONDER MAWO
Wist u dat The Donkey Sanctuary ook andere 
dierenbeschermingsorganisaties helpt? Zo 
kan Meru Animal Welfare Organisation 
(MAWO) in Tanzania regelmatig op onze 
– en dus úw – financiële steun rekenen. Ze 
doen er geweldig werk mee voor ezels die 
door heel veel Tanzanianen in afgelegen 
gebieden gehouden worden. Sterker, zonder 
ezels valt daar nauwelijks te leven. Maar 
dan moeten ze natuurlijk wel goed verzorgd 
worden. En daar ziet MAWO op toe.

Ook Mama Ester heeft een ezel. En niet zo-
maar een: “Mijn ezel heeft mijn leven ver-
anderd.” De man van Mama Ester overleed 
23 jaar geleden. Ze stond voor een enorme 
uitdaging. Hoe moest ze in haar eentje het 
eten voor haar vier kinderen betalen? En het 
schoolgeld?

Erfenis
Mama Ester vertelt: “Mijn man liet me geen 
geld na, geen meubels, geen woning. Alleen 
een ezel. Nog iedere dag dank ik God voor 

dit geweldige geschenk. Mijn ezel helpt mij 
met álles. Met het transport van mais en 
bonen van mijn kleine stukje land naar de 
markt. Met het halen van water en brand-
hout iedere dag. Ja, zelfs met het bouwen 
van mijn huisje: hij heeft al het bouwmateri-
aal hierheen vervoert!”
Maar het kan nog mooier. Mama Ester: 
“Nooit zal ik de nacht vergeten waarop mijn 
buurman zo ziek was. Hij moest heel drin-
gend naar het ziekenhuis. Maar we hadden 
geen fiets en geen brommer om hem daar 
heen te brengen. En lopen kon hij niet meer. 
Toen spande ik de kar achter mijn ezel, hielp 
de buurman in de kar en reed hem in volle 
vaart naar de kliniek. Dat heeft zijn leven ge-
red. Of eigenlijk heeft mijn ezel hem gered!”

Mama Ester is een van de vele Tanzanianen 
die geregeld door MAWO bezocht worden. 
Medewerkers van de organisatie geven haar 
tips hoe ze haar ezel het beste kan beladen, 
welk voer hij nodig heeft en hoe ze kan voor-
komen dat hij ziek wordt. 

Steun MAWO met uw gift
Door de ezels van arme mensen te helpen, 
helpt MAWO hele gemeenschappen in Tan-
zania. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 
Daarom vindt The Donkey Sanctuary het 
steunen van MAWO meer dan de moeite 
waard. Mogen we deze keer uw gift vragen 
voor dit goede doel?  Want wat is nou mooi-
er dan dierenbescherming die ook nog eens 
goed is voor mensen? Alvast bedankt voor 
uw gift! •
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“Als zieke Whiskey moet 
inslapen, ben ik erbij om hem 
zachtjes te aaien…”

Blijf de ‘Aprils’ op de wereld 
helpen!

De Nederlandse Cathie Hoek-Groeneweg 
bezoekt regelmatig Ierland om er al vrijwil-
ligster te werken bij The Donkey Sanctuary 
Ireland. Dan rijdt ze vier keer per week in een 
blauwwitte vrachtwagen door het land om 
verwaarloosde of mishandelde ezels op te 
halen die al dan niet vrijwillig worden afge-
staan. Ze schrijft erover in haar blog.

Zodra ik de truck uitstap, zie ik ze staan. 
Samengedreven in een zompige hoek van 
de wei. Ondervoed, zwak, een vacht met 
klitten en modderklonten. Veertien ezels, 
waaronder zeven kleintjes van amper drie 
maanden. Dag en nacht buiten zonder 
enige vorm van beschutting en zonder 
behoorlijk voer. De eigenaar en zijn helpers 
hangen er wat stuurs bij. “Een stukje
handelswaar weg. Om de ezels zelf zal 
hij geen traan laten”, verzekert chauffeur 
Eugene me, niet zonder cynisme.

Ezels waren in Ierland ooit onmisbaar als 
transportmiddel. Die taak hebben ze op het 
ontwikkelde eiland allang niet meer. Maar 
het fokken gaat door. Uit gewoonte, omdat 
er een beetje geld aan te verdienen is of 
om voor de gezelligheid aan de veemarkt 
te kunnen deelnemen. Feit is dat door een 

Ze moet ondragelijke pijn geleden hebben, 
de vierjarige April die we samen met drie 
andere ezelinnen verlaten op een weiland 
aantroffen. Haar hoeven waren ernstig 
misvormd. Hier en daar waren er zelfs 
stukken afgebroken. April kon zich alleen 
nog voortslepen op drie poten.

Het eerste wat de dierenarts op onze 
opvangboerderij deed, was haar een sterke 
pijnstiller toedienen. Vervolgens liet hij 
röntgenfoto’s van Aprils hoeven maken. 
Toen hij wist hoe hij die moest behandelen, 
liet hij een grote berg stro aanrukken. 
Dankbaar ging het mishandelde dier erop 
liggen, dolblij dat de druk op haar hoeven 
eindelijk afnam.

Bedankt!
Dankzij uw donaties kan The Donkey 
Sanctuary heel veel ‘Aprils’ overal ter 
wereld opvangen, medisch verzorgen en 
een tweede leven geven. Blijf ons vooral 
steunen!

complexe samenloop van cultuur, traditie 
en economische factoren veel te veel ezels 
de dupe zijn van onverschilligheid en 
nalatigheid.

De ezeltjes van vandaag hebben geluk. We 
brengen ze naar een bevriende boer, waar 
ze liefdevol worden verzorgd totdat ze 
gezond genoeg zijn voor plaatsing bij een 
pleeggezin. Anderen mogen de rest van 
hun leven doorbrengen op een van de vier 
boerderijen van DS Ireland in Liscarroll.

Zoals Knockardbane Farm. Waar de 
sfeer hartelijk is, de humor geestig, de 
toewijding ontroerend. Geen dag is 
hetzelfde, ondanks de vaste taken: voeren, 
vegen, vachtverzorging. Maar ook stallen 
verven, ezels wegen, halsbanden maken en 
bezoekers rondleiden. Als zieke Whiskey 
moet inslapen, ben ik erbij om hem 
zachtjes te aaien en door mijn tranen heen 
troostende woordjes te fluisteren totdat de 
injectie zijn werk doet. 

Ze verdienen respect, deze vriendelijke en 
intelligente dieren die zo hard kunnen
werken en geduldig pijn en ongemak 
kunnen verdragen, zonder te protesteren. 
Toen ik voor het eerst een ezel in de ogen 
keek, was ik verkocht. Oftewel: “You don’t 
adopt a donkey, they adopt you…” •
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Beste ezelvriend(in),
Cathie Hoek-Groeneweg. Elena Barrio. 
Mama Ester. Drie mensen die, net als u, 
iets met ezels hebben.

Cathie is vrijwilligster bij The Donkey 
Sanctuary Ireland en vliegt regelmatig 
van Nederland naar Ierland om daar in 
de steek gelaten ezels op te sporen, mee 
te nemen naar de opvangboerderij en ze 
daar te helpen verzorgen.

Elena Barrio is een van onze dierenartsen. 
Dankzij haar kennis, ervaring en toewij-
ding lopen vele al bijna opgegeven ezels 
en ezeltjes opgewekt op onze opvang-
boerderijen rond.

En Mama Ester? Haar ezel is haar kost-
baarste én dierbaarste bezit. “Nog iedere 
dag dank ik God voor dit geweldige ge-
schenk”, zegt ze.

Deze drie geweldige mensen zorgen, 
ieder op een eigen manier, ervoor dat 
het lot van mishandelde ezels verzacht 
wordt. Dat anderen steeds meer beseffen 
dat het niet alleen humaan maar ook ver-
standig is om goed voor ezels te zorgen. 
En dat ezelliefde altijd beloond wordt: 
met de liefde die deze fijne dieren dage-
lijks teruggeven.

Leest u in deze Donkey Stories hun ver-
halen en bedenk dat u net zo onmisbaar 
bent voor ezels wereldwijd als die drie 
vrouwen: want u maakt alles financieel 
mogelijk. Bedankt daarvoor!

Veel liefs,

(Kleindochter van dr. Elisabeth Svendsen, 
oprichter The Donkey Sanctuary)

Dawn Vincent



De rode draad in het verhaal 
van The Donkey Sanctuary…
WILT U ONS OOK WAT NALATEN?

U weet vast nog hoe het allemaal begon 
met The Donkey Sanctuary. Dr. Elisabeth 
Svendsen werd op een dag gebeld door een 
advocaat. Hij trad op als executeur voor 
een dame met maar liefst 294 ezels. Ze liet 
ze allemaal aan Elisabeth Svendsen na, die 
daarop The Donkey Sanctuary oprichtte. 

Wat begon met een nalatenschap groeide 
uit tot de grootste beschermingsorganisatie 
van ezels en muildieren wereldwijd. Zo veel 
betekenis kan een testament dus hebben. 
Daar weet ook Dawn Vincent alles van, die 
sinds 2013 de nalatenschap van haar oma 
beheert.

En nu hopen we dat u ook wilt overwegen 
ons wat te schenken na uw overlijden. Dan 
kunnen wij, ook als u er niet meer bent, 
voor ezels blijven zorgen. Precies zoals u 
het van ons verwacht. 

Reken maar dat we uw steun ook in de - 
verre - toekomst, hard nodig hebben. Het 
aantal ezels zal de komende jaren verder 
toenemen. Zeker in ontwikkelingslanden. 
Ook daar groeit bovendien de vraag naar 
ezeltherapie. En verder zullen we het aantal 
opvangboerderijen moeten uitbreiden.

Hoe werkt dat, nalaten? Het begint met 
een notaris zoeken die een rechtsgeldig 
testament voor u opmaakt. Heeft u al 
een testament, dan kan deze eenvoudig 
aangepast worden door de notaris. Ook 
moet u een executeur aanwijzen. Die 
voert uw laatste wil uit. Ook The Donkey 
Sanctuary treedt geregeld als executeur op. 

U kunt op drie manieren aan ons nalaten. 
Ten eerste kunt u ons tot erfgenaam 
benoemen. Dan erven wij een door uzelf 
te bepalen percentage van uw vermogen. 
Ten tweede kunt u ons een legaat 
toebedelen - een geldbedrag, effecten of 
iets concreets. En ten derde kunt u een 
fonds op naam oprichten. Daarmee kunt u 
uw nalatenschap bestemmen voor een van 
onze specifieke activiteiten. En wist u dat 
wij vrijgesteld zijn van successierechten?

Handige brochure
We hebben over nalaten een verhelderende 
brochure voor u laten maken. Daarin 
gaan we uitgebreid in op de achtergrond 
van nalaten, de betekenis ervan voor 
The Donkey Sanctuary en de diverse 
mogelijkheden. U kunt een brochure 
aanvragen door met ons te bellen (033 - 
422 72 59) of het contactformulier op de 
website in te vullen.

Als dank…
Natuurlijk willen we u namens alle 
ezels heel graag bedanken voor wat u 
ons nalaat. Dat doen we door uw naam 
op te nemen op een groot plakkaat op 
onze opvangboerderij in het Engelse 
Devon. Een tastbare herinnering voor 
de eeuwigheid aan wat u voor ezels 
betekent!
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The Donkey Sanctuary fokt zelf geen 
ezels. Maar als we een zwangere eze-
lin opvangen, nemen we natuurlijk 
ook de zorg van haar veulen op ons. 
Zo ook in onze vestiging in het Engel-
se Sidmouth. Een van die veulens was 
Zena. Ze werd te vroeg geboren. Ze lag 
opgekruld in de hoek van de stal, met 
haar moeder over haar wakend. Zena 
was veel te zwak om te bewegen, laat 
staan te staan. Dierenarts Elena Barrio 
werd direct gealarmeerd. Die werkte 

met haar team de klok rond om Zena 
te redden. Ze gaven Zena flesvoeding 
en wikkelden haar poten in verband om 
ze steun te geven. Ook kreeg Zena, op 
advies van Elena Barrio, fysiotherapie. 
Geleidelijk sterkte het veulen aan. Ele-
na kreeg haar aan het drinken bij haar 
moeder. En eindelijk, zes weken later, 
werd duidelijk dat Zena het zou over-
leven. Nu is ze een van de levendigste 
ezels op de opvangboerderij. Dankzij 
dr. Barrio en haar team!

Postbus 2070, 3800 CB Amersfoort
Tel.: 033 - 422 72 59, E-mail: info@donkeysanctuary.nl
IBAN NL62ABNA0425235416
The Donkey Sanctuary is opgericht door Dr Elisabeth Svendsen MBE in 1969.

   
     www.donkeysanctuary.nl

Hoe kunt u 
ons helpen?
U en wij, we houden van ezels. Omdat ze
lief en onschuldig zijn. Omdat ze trouw
zijn. Omdat ze… nou dáárom! En daarom
doen we er bij The Donkey Sanctuary alles
aan om het leven van ezeltjes overal ter
wereld te verbeteren. Door ze op te vangen
op boerderijen, door aandacht te vragen
voor ziektes en mishandelingen, door
klinieken op te zetten, en door ezelonder-
zoeksprojecten te sponsoren. Prachtig werk
maar… u moet ons er wel bij helpen!

LOSSE DONATIES
Als u ons af en toe – het liefst natuurlijk
elke keer dat we het u vragen! – met een
gift per acceptgiro steunt: bedankt!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Nog mooier: uw steun via een permanente
machtiging. U geeft ons dan toestemming
eens per maand, kwartaal of jaar een
bepaald bedrag van uw bankrekening af
te schrijven. Wij kunnen onze uitgaven
dan beter op de inkomsten afstemmen. En
u kunt uw machtiging op ieder moment
weer intrekken.

PERIODIEKE SCHENKING
Deze manier van steunen is voor u en ons
heel aantrekkelijk. Voor u omdat uw giften
fiscaal aftrekbaar zijn; voor ons omdat u
ons dan misschien iets meer kunt geven…
De schenking is telkens hetzelfde bedrag
en geldt voor minimaal vijf jaar.
Dit formulier kunt u downloaden vanaf 
onze website. U kunt uiteraard ook contact 
met ons opnemen, dan sturen we het u toe.

NALATEN
We hopen dat u nog heel lang bij ons blijft.
Al is het alleen maar om een keer een van
de opvangboerderijen van The Donkey
Sanctuary te bezoeken! Weet in elk geval
dat u de ezels ook na uw dood kunt blijven
helpen: door onze liefdadigheidsinstelling
in uw testament op te nemen.

MEER WETEN?
Wilt u een advies of gewoon vrijblijvend
meer informatie over wat u voor ezels
kunt betekenen? Bel ons gewoon!
Het telefoonnummer is 033 - 422 72 59.

Cijfers en feiten
• The Donkey Sanctuary is een internationale dierenbeschermings-organisatie die 

opkomt voor ezels en muildieren wereldwijd.
• We hebben vestigingen in 29 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, 

Egypte, Ethiopië, India, Ierland, Italië, Kenia, Mexico en Spanje.
• Op onze opvangboerderijen hebben we de afgelopen veertig jaar  

15.500 ezels verzorgd.
• Op dit moment vangen wij 5.072 ezels op, op onze boerderijen en bij pleeggezinnen.
• Vanuit 28 mobiele klinieken en vier dierenklinieken geven onze  

dierenartsen ieder jaar honderdduizenden medische behandelingen aan zieke en 
gewonde ezels.

• En tenslotte heeft The Donkey Sanctuary een wetenschappelijk instituut opgericht 
waar het welzijn en de verzorging van ezels en muildieren bestudeerd wordt.

Geweldige 
prestatie 
van onze 
dierenarts!

WERELDWIJD ACTIEF

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY (NEDERLAND)
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